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Nieuws van de bestuurstafel  
 
 

Tijdens de bestuursvergadering worden altijd de 
activiteiten van alle koorgroepen besproken. Soms 
is er niet veel nieuws, maar in de vergadering van 
5 oktober was er veel te bespreken. 
In dit contactblad zullen de activiteiten van de 
verschillende koorgroepen wel besproken worden. 
Van één koorgroep ben ik niet zo zeker dat dit 
gebeurt, daarom maak ik er op deze plaats een 
aantekening van. 
Het Perosikoor is zich aan het voorbereiden op de 

uitvoering van “Missa da Requiem” van Perosi op zondagmiddag 6 
november in de Maria van Jessekerk te Delft (Burgwal 20).  
Dan zal de gehele mis gezongen worden, dus ook het “Dies Irae”. Dit 
gedeelte wordt meestal overgeslagen, maar zal nu wel gezongen worden. 
Tijdens de repetitie op zaterdag 8 oktober was goed te merken, dat niet 
iedereen dit gedeelte kende. Het was fijn dat er zoveel leden van het 
Perosikoor aanwezig waren bij deze repetitie. 
 
Andere belangrijke data in oktober en november zijn: 
Zondag 30 oktober:  Uitvoering van cantate 79 van J.S. Bach in  

de Oude Kerk te Naaldwijk. Het kamerkoor,  
uitgebreid met een aantal project- 

    zangers, werkt hieraan mee.  
Aanvang 10.00 uur. 

Woensdag 9 november: Informatieavond over de nieuwe opzet van  
het concertkoor. Deze avond begint om  
20.00 uur en wordt gegeven in ons  

    repetitielokaal. De informatie is bestemd  
voor leden, oud-leden, projectleden van het  
concertkoor en belangstellenden. 

Zaterdag 19 november: Sint Caeciliafeest / Jaarfeest. De  
feestcommissie zal u hierover informeren. 

 
Een agendapunt waar we als bestuur uitgebreid aandacht aan hebben 
geschonken is de voorbereiding van de Hoogmis op Eerste Kerstdag. 
We zingen dan de “Messe in B” van Johann Nepomuk Hummel, een mis 
die voor ons allemaal nieuw is. De repetities hebben we dus hard nodig om 
er iets moois van te maken.  
Als dit contactblad verschijnt, hebben de dames en de heren al twee 
repetities gehad. 



Om te voorkomen dat er in de stemgroepen te veel verschil ontstaat in 
geoefendheid / bekendheid heeft het bestuur besloten een sluitingsdatum in 
te voeren voor leden en projectleden die deel willen nemen aan de 
uitvoering van deze mis. 
De sluitingsdatum van deelname is vastgesteld op dinsdag 25 oktober 
na de gezamenlijke repetitie (22.00 uur). Daarna kan men dus niet meer 
“aanhaken”. 
 
De presentie van de repetities zal ook worden bijgehouden. Heeft men 
meerdere (3) repetities gemist, dan moet men ter beoordeling van de 
dirigent laten horen dat men de verschillende delen van de mis beheerst. 
Het klinkt allemaal heel “streng en schools”, maar we willen met z’n allen 
een mooie mis ten gehore brengen en daar moeten we allemaal wat voor 
over hebben. 
Het wordt vast weer een mooie viering en een fantastische ervaring. 
 
Rest mij u allen veel zangplezier te wensen, mede namens het bestuur, 

 
 

Namens het bestuur 

Ben Beekman 
 

 

Lieve mensen, 
  
 
Met de heren van het Bartholomeuskoor zijn we 
alweer een aantal weken bezig om de Missa "In 
Festis Duplicibus" van Licinio Refice uit het stof te 
halen. Ik zeg "uit het stof halen", want het is 
alweer een aardige tijd geleden dat die voor het 
laatst gezongen is. Wanneer dat precies geweest 
is, lijkt niet bekend te zijn, maar hij moet, gezien de aantekeningen, nog wel 
onder leiding van Evert Wagter gezongen zijn. 
Jammer genoeg gaan de voorbereidingen ervoor wel over een wat 
hobbelige weg. Door andere activiteiten de laatste weken op precies die 
vrijdagavonden was de bezetting steeds niet optimaal. Op dit moment 
hebben we nog 1½ repetitie te gaan: vrijdag 14/10 een halve en vrijdag 
21/10 nog een hele. Ik vertrouw op een goede opkomst voor die repetities 
en natuurlijk ook op een goede focus en concentratie. 



  
Bij uitvaarten is er de laatste tijd relatief vaak om het Perosikoor gevraagd. 
Helaas kon ik daar door verplichtingen elders niet iedere keer bij zijn. Wat 
dat betreft een geluk dat we dan nog een beroep kunnen en mogen doen 
op Jos Vranken. Dank je wel, Jos, voor het in de bres springen! 
Op zaterdag 8 oktober jl. hebben we een heel goede repetitie gehad, niet in 
de laatste plaats, omdat jullie toegewijd en hard hebben gewerkt, en ook 
goed geconcentreerd waren. Petje af daarvoor. Ondanks dat het Dies irae 
nog niet helemaal af is, hebben we wel weer flink wat meters kunnen 
maken. Zoals jullie weten zingen we het Requiem van Perosi in z'n geheel 
op zondagmiddag 6 november a.s. in de Maria van Jessekerk te Delft met 
Petra Veenswijk aan het orgel. Er staat nog een gezamenlijke repetitie 
samen met de heren van Deo Sacrum Delft gepland op vrijdagavond 28 
oktober in De Leuningjes, en een generale repetitie op zateragochtend 5 
november in de Maria van Jessekerk in Delft. Overigens zingen we het 
Requiem (maar dan in ieder geval zonder het Dies irae) ook nog in de 
viering van Allerzielen op woensdagavond 2 november. 
  
Het kamerkoor mag met een zekere trots terugkijken op een geslaagd 
optreden op zondag 2 oktober jl. in Masemude in Monster. De weg ernaar 
toe echter ging niet over rozen. Het studieproces verliep tamelijk 
moeizaam, omdat de noten vrij lang niet goed gekend waren. Daarom heb 
ik me afgevraagd of de lat misschien wat te hoog was gelegd, dus of de 
gekozen muziek te moeilijk was, of dat het teveel was, maar dat kan ik me, 
gezien het uiteindelijk resultaat toch ook weer niet echt goed voorstellen. Ik 
vraag me af of het "gemakkelijker" maken van een programma de goede 
benadering zou zijn, omdat daarin het gevaar loert, dat er dan te 
gemakkelijk over alles gedacht gaat worden of, nog erger, dat de verveling 
toeslaat. 
In de laatste week voor het optreden hebben we gelukkig een grote sprong 
voorwaarts gemaakt. Voor ons aller gemoedsrust zou het alleen fijner zijn 
als we wat eerder op een hoger plan zouden komen. Dat heeft bovendien 
als bijkomende voordelen, dat we meer toekomen aan het verfijnen van de 
muzikale agogiek, én dat we tijdens een optreden zekerder en ook 
lekkerder staan te zingen. Dus de focus en concentratie die jullie bewezen 
hebben te vermogen zouden ook veel meer tijdens repetities dienen te 
worden opgebracht. Het zingen is voor jullie een hobby en vooral een 
plezier en een genot om te doen, dus dan klinken focus en concentratie 
misschien als iets dat dat in de weg zou staan. Maar het tegendeel is waar! 
Als je zo, om een eigentijds woord te gebruiken, heel 'mindful' met het 
zingen bezig bent, zul je er juist meer van genieten. Met je aandacht 
helemaal in het hier en nu. Maar niet alleen dat, ook een goede 
voorbereiding thuis levert natuurlijk een vitale bijdrage aan het welslagen 
van repetities. En ook daarin kun je het plezier voor jezelf vergroten door 



dat heel 'mindful' te benaderen. Een Taoïst zou zeggen: "Geniet van het 
moment!" 
Maar hoe dan ook, eerlijk is eerlijk, jullie hebben je wel uitstekend 
gerevancheerd in Masemude! En ook de samenwerking met en de bijdrage 
van Patrick waren weer een groot genoegen. 
  
En nu staat er dan een Bach-cantate voor de deur. De kop is er al af. We 
hebben het eerste en tevens moeilijkste deel van de cantate BWV 79 Gott, 
der Herr, ist Sonn und Schild afgelopen donderdag helemaal kunnen 
doornemen en het klonk al veelbelovend. Maar uiteraard zijn we er nog 
niet. Polyfonie is lastig en vraagt veel van het individuele muzikale 
vermogen van de zangers. Hopelijk lukt het eenieder om zich zijn of haar 
partij zo goed mogelijk eigen te maken, zodat we het muzikale juweel dat 
die muziek van Bach is mooi kunnen fijnslijpen en polijsten, en op zondag 
30 oktober laten glanzen! 
We zijn enorm blij met de versterking. Alleen de bassen zouden nog wel 
een steuntje van 1 of 2 extra bassen kunnen gebruiken, evenals de 
sopranen. Alleen dan natuurlijk een steuntje van 1 of 2 extra sopranen. Dus 
als u iemand kent die handig is en zingen fijn vindt, nodig hem of haar dan 
zo spoedig mogelijk uit om mee te doen! 
  
Ook voor de vrouwenschola staat er weer een viering gepland om haar 
medewerking aan te verlenen. Zondag 13 november is de 33

ste
 zondag van 

het jaar, een zondag waarop nog niet eerder gezongen is ,dus dat betekent 
allemaal nieuwe wisselende gezangen om lekker onze tanden in te zetten! 
Ook hier zijn we al mee begonnen. 
  
Last but not least noem ik hier nog even de voorbereiding voor de hoogmis 
van Kerst door het Bartholomeuskoor in samenwerking met het 
Concertkoor en projectdeelnemers. Zoals jullie weten zingen we deze Kerst 
een mis van Johann Nepomuk Hummel: de mis in Bes groot, opus 77. Het 
is fijn om te merken dat deze mis zo goed ontvangen wordt. Blij zijn we ook 
met het aantal deelnemers aan dit project. Het is ook verheugend om te 
zien dat er veel animo is om er met Kerst weer een bijzondere en 
memorabele hoogmis van te maken. Zeer binnenkort zal er overleg zijn 
over de rest van het programma. Omdat we nu een volledig nieuwe mis aan 
het instuderen zijn, zal de overige muziek voor de viering hoofdzakelijk 
bekend repertoire zijn. Daarover worden jullie in het volgende Contactblad 
geïnformeerd. 
  
Tenslotte wil ik van deze gelegenheid graag nog even gebruik maken om 
iets met jullie te delen wat me al langere tijd bezighoudt. 
  
 



[...stapt op zeepkist...] 
Ieder mens heeft een scheppend vermogen, een persoonlijk vermogen om 
een eigen realiteit te scheppen. Helaas echter wordt dat vermogen al te 
lang op allerhande manieren en langs allerlei wegen geïntimideerd en 
geïndoctrineerd door allerlei beelden van angst en pijn. Denk bijvoorbeeld 
maar aan alle negativiteit die ons geserveerd wordt via het nieuws op radio 
en televisie. Die negatieve energie nemen we in ons op van waaruit we 
onze eigen werkelijkheid creëren. Dat gebeurt ook op sociaal-
maatschappelijk niveau. We zijn zelf groot gebracht met een bepaalde 
gestrengheid, zowel via opvoeding als via het milieu waarin we opgegroeid 
zijn, ook al zal vast niet iedereen dat even sterk zo ervaren. Dat 
automatisch mechanisme leven we zelf ook uit. Als we dus op zo'n grote 
schaal op een dergelijke manier door onze omgeving bejegend zijn, dan is 
het weinig verwonderlijk dat wij onze omgeving net zo bejegen, 
eenvoudigweg omdat dat ons aangeleerde referentiekader is. Dus dingen 
negatief benaderen en bekijken is aangeleerd gedrag. Klagen is aangeleerd 
gedrag. Menen dat je altijd pech hebt, komt voort uit aangeleerd denken en 
gedrag. 
Maar het mooie is nu dus juist, dat het ook anders kan. We kunnen dingen 
ook positief gaan beschouwen en benaderen en zo een andere 
werkelijkheid creëren. Als we er nou bijvoorbeeld eens vanuit gaan, dat een 
ander niet iets doet dat in onze ogen misschien slecht is, maar handelt 
vanuit zijn of haar eigen referentiekader en naar zijn of haar beste 
vermogen, dan wordt het ineens een heel ander verhaal. Dan komen er 
vertrouwen en empathie in het spel. Dan ontstaan er openingen om 
opbouwend met elkaar om te gaan en om elkaar te gaan helpen. We 
vinden het zelf moeilijk om kwetsbaar te zijn, maar die ander ook. Het 
scheelt enorm als we dat bij onszelf erkennen en vervolgens bij de ander 
herkennen. 
Op die manier kunnen we een veel mooiere en warmere samenleving 
scheppen. En op die manier zullen we tot dingen in staat blijken te zijn, die 
we binnen het oude paradigma (de overtuiging dat "slecht" (hoe subjectief) 
gedrag bestraft dient te worden) nooit voor mogelijk hadden gehouden, en 
in ons geval ook op het muzikale vlak! Zie de schoonheid in mensen en de 
natuur, geniet ervan, en het leven krijgt veel meer glans! 
Ongetwijfeld zal dit veel ge-ja-maar! oproepen, maar pas op dat dat geen 
afleidingsmanoeuvre is van het "zelf" om de kern van de boodschap niet te 
willen horen. :-) 
[...stapt van zeepkist af...] 
  

Met een hartegroet, 

  Steven 



Het Nieuwe Onze Vader  

Het Onze Vader is het bekendste christelijke gebed ter wereld. Veel 
mensen kennen de tekst van het Onze Vader uit het hoofd. Of 
beter: een tekst. Want er zijn verschillende versies in omloop. Er is een 
protestantse versie, een Nederlands Katholieke versie, en een Vlaams 
Katholieke versie.  
Die laatste twee worden nu samengebracht. De Belgische en Nederlandse 
bisschoppen zijn het eens geworden over een tekst voor het hele 
Nederlandse taalgebied. 
 
De tekst in alle katholieke kerken wordt als volgt: 
 

 
 
Advent 2016 wordt de nieuwe vertaling van het Onze Vader ingevoerd in de 
liturgie van de eucharistie en andere liturgische vieringen. 
Dit gebeurt tegelijkertijd in Nederland en Vlaanderen op de eerste zondag 
van de advent (weekend 26/27 november 2016)  
 

Steven van Wieren 



Kerstvoorbereidingen 2016 
 
 
De Hoogmis op Kerstmorgen wordt verzorgd door het 
Bartholomeuskoor samen met het Concertkoor. Zoals inmiddels 
gebruikelijk zijn ook leden van andere koorgroepen uitgenodigd en hopen 
we op een flink aantal projectdeelnemers.  
Aanhaken kan nog tot 25 oktober a.s. 
Op het programma een nieuwe Mis,  de Mass in B flat major op. 77 van  
Johann Nepomuk Hummel. 
 
Onderstaand nogmaals het repetitieschema zoals vermeld in het vorige 
nummer van het Contactblad. 
  
Dag Datum Tijd Omschrijving 

Dinsdag 20 september 20.00 - 22.00 uur Dames 

Dinsdag 27 september 20.00 – 22.00 uur Heren 

Dinsdag  4 oktober 20.00 – 21.00 uur Dames 

Dinsdag 11 oktober 20.00 - 21.00 uur Heren 

Dinsdag 18 oktober 20.00 – 22.00 uur Dames 

Dinsdag 25 oktober 20.00 – 22.00 uur Dames en Heren 

Dinsdag  1 november 20.00 – 22.00 uur Dames 

Dinsdag  8 november 20.00 - 22.00 uur Heren 

Dinsdag 15 november 20.00 - 22.00 uur Dames en Heren 

Dinsdag 22 november 20.00 - 22.00 uur Dames en Heren 
     Of Heren 

Dinsdag 29 november 20.00 - 22.00 uur Dames en Heren 
    Of Dames 

Dinsdag  6 december 20.00 – 22.00 uur Dames en Heren 

Dinsdag 13 december 20.00 - 22.00 uur Dames en Heren 

Dinsdag 20 december 20.00 - 21.00 uur Dames en Heren 

Vrijdag 23 december 20.00  - 21.00 uur Slotrepetitie  
Dames en Heren 

Zaterdag 24 december 10.00 – 13.00 uur GENERALE REPETITIE 

Zondag  25 december 10.30 uur HOOGMIS 

 
Heel veel plezier gewenst bij de Kerstvoorbereiding. 
 

Toos de Vreede 



 
 
 
 
 
Een drukke periode breekt aan en we kunnen geen 
mensen missen bij de repetities of uitvoeringen. 
Of dat nu de wekelijkse vieringen zijn of concertachtige uitvoeringen. 
Ik ga er een beetje van uit dat iedereen nu weer terug is van vakantie en er 
uitgerust tegenaan kan. 
De groep is niet zo heel groot we hebben elke stem hard nodig. 
Op de laatste Commissie bijeenkomst is de absentie besproken. Nog 
steeds willen we graag weten als je niet kan komen en vermelden dit ook 
tijdens de repetities.  
Het is toch altijd een goede reden als je je afmeldt en je collega zanger of 
zangeres heeft daar dan ook begrip voor en gaat er veelal steviger 
tegenaan. 
Nu hadden wij bedacht om de mogelijkheid om af te melden wat te 
moderniseren. Bijna iedereen kan tegenwoordig sms-en of appen.  
Als proef geven we één 06 afmeldnummer voor de dames en één voor de 
heren gebruiken. 
Monique van Lom voor de dames en Gerard de Vreede 06-51595809 voor 
de heren. 
Als je een sms of app stuurt naar dat nummer vermeldt wel even je naam 
omdat niet alle nummers van iedereen bij ons vast in ons toestel al staan. 
Bellen mag ook maar dat kost qua tijd toch meer. Ook andere meldingen of 
vragen kunnen via deze nummers. 
Zo kunnen we het contact onderling verbeteren. 
 
Op 19 november vieren we weer onze patroonsfeest van Caecilia. 
We willen dit jaar proberen om echt iedereen van 15 jaar en ouder erbij te 
betrekken. 
Daarom hebben met een kleine vertegenwoordiging van alle koorgroepen 
voor deze avond wat leuks bedacht. 
Nieuwsgierig? Dan moet je zeker komen. Om er een succes van te maken 
hebben we ook iedereen nodig van de jonge tot de wat oudere leden. 
Uiteraard vergeten we de jubilarissen niet.  
Dit jaar vieren we het 40-jarig zangers-jubileum van Aad Bol.   
De avond vangt aan om en nabij 20.30uur bij restaurant “Vrienden” nadat 
het Bartholomeuskoor de viering heeft gezongen in onze kerk. 
 
Binnenkort houden we ook weer een maandborrel en wel op vrijdagavond 4 
november: dit is de eerste mogelijkheid op de vrijdagavond dat zowel de 



dames als de heren er de hele avond zijn. Het staat in het rooster dus we 
kunnen het niet vergeten. 
 
In november start ook de Kerstloterij ... Hierover meer in een apart artikel in 
dit blad. 
 
 

Namens de Commissie Bartholomeus Koor 

Geert de Vreede 
 

 

 

 

Perosikoor 
  
 
Voor het Peroiskoor staan de komende maand twee activiteiten op het 
programma. Het zingen tijdens de Allerzielen viering op woensdagavond 2 
novemem en de medewerking aan het concert in de Orgelconcertserie van 
de Maria van Jessekerk te Delft.  
 
Voor de duidelijkheid even een dat en tijd-lijstje: 
 

- Vrijdagavond 28 oktober 19.30 – 22.00 uur. 
We repeteren samen met de mannen van Deo Sacrum uit Delft in 
het Repetitielokaal in de Leuningjes; 

- Woensdag 2 november 19.00 uur.  
De viering van Allerzielen in de Bartholomeuskerk; 

- Zaterdag 5 november 10.00 – 12.30 uur 
We repeteren samen met de mannen van Deo Sacrum uit Delft in 
de Maria van Jesse Kerk (Burgwal); 

- Zondag 6 november 15.00 uur 
Medewerking aan het Orgelconcert in het teken van Allerzielen in 
de Maria van Jesse Kerk.  

 
Heel veel succes en zangplezier bij deze activiteiten gewenst. 
 

Toos de Vreede 



Kerstloterij Stichting Vrienden 

 
 
Evenals voorgaande jaren organiseert de Stichting Vrienden van Deo 
Sacrum dit jaar de Kerstloterij.... 
 
Er is een aantrekkelijk prijzenpakket samengesteld voor deze 
KERSTLOTERIJ. We hopen van harte dat u (weer) wilt meewerken om 
deze loterij een succes te laten worden. In deze tijd van verminderde 
subsidies is het van groot belang dat er op een andere manieren financiële 
middelen beschikbaar komen. 
Het houden van deze Kerstloterij is daar één manier van. 
Uiteraard hebben wij uw inzet en hulp nodig om deze Kerstloterij te laten 
slagen.. 
We zijn erg blij dat ook dit jaar Aad van Nierop de Kerstloterij gaat 
coördineren.  
 
De Stichting wil het graag lang volhouden om onze de vereniging financieel 
te ondersteunen. De opbrengst van de loterij is nodig om het doen van 
deze bijdrage te kunnen volhouden in de toekomst. Mogen we op uw 
enthousiaste medewerking rekenen?!  
 
Bij voorbaat hartelijk dank. 
 

Namens de Stichting Vrienden 

Toos de Vreede 

 

 

 

 

 
 

 

 



Uitnodiging Caeciliafeest 
 

 
Op ZATERDAG 19 november vieren we dit jaar ons 
Caeciliafeest.  
Reeds een aantal jaar is er de wens een feestavond te 
organiseren voor echt ALLE koorleden vanaf 15 jaar 
met hun introducé.  
Een JAARFEEST voor alle leeftijden. 
Inmiddels is er een werkgroep gevormd met vertegenwoordigers uit de 
verschillende koorgroepen die zich buigt over een vernieuwde invulling van 
de avond. 
Hoewel de tijd van voorbereiding kort is, kunnen we zeggen... 
Het ziet er naar uit dat die vernieuwde invulling gaat lukken. 
Ze hebben echt iets heel leuks bedacht dat aantrekkelijk is voor jong en 
oud, voor heer of dame......voor alle leeftijden....! 
 
Wat het gaat worden blijft een verrassing tot de avond zelf. 
Wil je het weten..... 
Kom dan zaterdag 19 november naar Partycentrum Vrienden aan de 
Voorstraat...  Mis het niet! 

 
Hierbij dus de uitnodiging voor 

- onze koorleden van 15 jaar en ouder 
- onze ereleden en leden van verdienste 

samen met partner/introducé(e) . 
 
We hopen van harte dat je erbij bent deze avond. Voel je welkom.  
 
Het Bartholomeuskoor zingt tijdens de viering op deze zaterdagavond 
waarna vanaf + 20.30 uur het feest van start gaat.  
Onderdeel van de avond is de huldiging van onze jubilaris Aad Bol.  
Wij vieren samen met hem zijn 40-jarig lidmaatschap. 
 

Tot zaterdag 19 november bij Partycentrum VRIENDEN . 

 
 

Het Bestuur 



ROOSTER 
 

 
 
Donderdag  13  oktober 
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
Vrijdag  14  oktober 
 
 19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor.  
     We repeteren o.a. voor het weekend (20.45 u.) 
   21.00 uur - Repetitie Heren Bartholomeuskoor (22.00 uur) 
   (We repeteren voor Refice – 23 oktober 
 
Zaterdag  15  oktober 
 
   19.00 uur - Geen Viering 
 
Zondag   16  oktober 
 
   09.30 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen  
     tijdens de viering 
 
Maandag  17  oktober 
 
     Geen bijeenkomsten 
 
Dinsdag  18  oktober    
 
 19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola  
 20.00 uur - Repetitie Dames Bartholomeuskoor  
   en Concertkoor én Projectzangers:  
   Repetitie Kerst Hoogmis (einde 22.00 uur). 
 
Woensdag  19  oktober 
 
 13.30 uur - Géén Bijeenkomst Pupillen en aspiranten  
   vanwege de Herfstvakantie 
 16.00 uur - Géén Repetitie Kinderkoor  
   vanwege de Herfstvakantie 
 



Donderdag  20  oktober 
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
Vrijdag  21  oktober   
 
   19.30 uur - Repetitie Heren Bartholomeuskoor (22.00 uur) 
   (We repeteren voor Mis van Refice) 
 
Zaterdag  22  oktober   
 
 19.00 uur - Viering met cantor 
 
Zondag  23  oktober   
 
   09.30 uur - Heren Bartholomeuskoor zingen  
     tijdens de viering de Missa is festis duplicibus 
     van Lucinio Refice. 
 
Maandag  24 oktober 
 
     Geen bijeenkomsten 
 
Dinsdag  25 oktober    
 
 19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola 
 20.00 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor  
   en Concertkoor én Projectzangers:  
   Repetitie Kerst Hoogmis (einde 22.00 uur). 
 
Woensdag  26  oktober 
 
 13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en aspiranten in  
   het repetitielokaal. 
   (groep 1,2 en 3) [einde 14.00 uur] 
 16.00 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (vanaf groep 4 – einde 17.00 uur) 
 
Donderdag  27  oktober 
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 



Vrijdag  28  oktober 
 
 19.30 uur - Repetitie Perosikoor in het repetitielokaal 
   We repeteren vanavond samen met de  
   Mannen van Deo Sacrum uit Delft voor  
   Allerzielen én voor ons concert op  
   zondagmiddag 6 november. (einde 22.00 uur) 
 
Zaterdag  29  oktober 
 
   19.00 uur - Geen Viering 
 
Zondag   30  oktober  Hoogfeest van Allerheiligen 
 
►►►  08.30 uur - Generale Repetitie Kamerkoor Plus in de Oude  
     Kerk te Naaldwijk voor de Bach Cantate 
 
   10.00 uur - Kamerkoor Plus zingt met medewerking van  
     het West Nederlands Bachorkest en de  
     solisten Yvonne de Bruin – sopraan; Anjo van  
     Hemert – alt en Erik Bleichrodt – bas tijdens de  
     Cantatedienst in de Oude Kerk te Naaldwijk. 
     Op het Programma Cantate 79: Gott der Herr  

    is Sonn und Schild. 
    Het geheel o.l.v. Steven van Wieren 

 
   09.30 uur - Dameskoor Vivace uit Monster zingt tijdens de  
     viering. 
 
Maandag  31  oktober 
 
     Geen bijeenkomsten 
 
Dinsdag  1  november     
 
 19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola  
 20.00 uur - Repetitie Dames Bartholomeuskoor  
   en Concertkoor én Projectzangers:  
   Repetitie Kerst Hoogmis (einde 22.00 uur). 
 
 
 
 
 



 
Woensdag  2  november  Allerzielen 
 
►►► 13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten 
     Start actie “Redt het Sinterklaaslied….” 
   (einde 14.00 uur) 
 
 16.00 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (vanaf groep 4 – einde 17.00 uur) 
 
   19.00 uur - Het Perosikoor zingt tijdens de viering  
     vanwege Allerzielen. 
 
Donderdag  3  november 
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
Vrijdag  4  november   
 
   19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor  
     Aansluitend: Maandborrel. 
   
Zaterdag  5  november   
 
 10.00 uur - Perosikoor: Generale Repetitie voor het  
   Requiem van Perosi in de Maria van Jessekerk  
   te Delft (einde 12.30 uur) 
 
 13.00 uur - Krantenactie in de dorpskom (stapelbouw) 
 
 19.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen  
   tijdens de viering.  
 
Zondag  6  november   
 
   09.30 uur - Viering met cantor. 
 

 15.00 uur - Perosikoor en Mannenkoor Deo Sacrum Delft: 
Uitvoering Requiem Don Lorenzo Perosi 
tijdens het Orgel Plus Concert in de  

   Maria van Jessekerk – Delft 
   Organiste: Petra Veenswijk.  
   Het geheel o.l.v. Steven van Wieren. 



Maandag  7  november 
 
     Geen bijeenkomsten 
 
Dinsdag  8  november    
 
 19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola 
 20.00 uur - Repetitie Heren Bartholomeuskoor  
   en Concertkoor én Projectzangers:  
   Repetitie Kerst Hoogmis (einde 22.00 uur). 
 
Woensdag  9  november 
 
►►► 13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten 
     Actie “Redt het Sinterklaaslied….” 
   (einde 14.00 uur) 
 16.00 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (vanaf groep 4 – einde 17.00 uur) 
 
 20.00 uur - Informatieavond over de nieuwe opzet van het  
   Concertkoor in het Repetitielokaal. Voor leden,  
   oud-leden, projectleden van concertkoor en  
   belangstellenden. 
 
Donderdag  10  november 
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
Vrijdag  11  november 
 
   19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor  
     (einden 22.00 uur) 
 
Zaterdag  12  november 
 
   19.00 uur - Geen Viering 
 
Zondag   13  november   
 
   09.30 uur - De Vrouwenschola zingt tijdens de viering. 
 
   >>>>>  Vandaag maken we het nieuwe contactblad 
     Kopij a.u.b. tijdig inleveren <<<<<<< 



Maandag  14  november 
 
     Geen bijeenkomsten 
 
Dinsdag  15  november     
 
 19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola  
 20.00 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor  
   en Concertkoor én Projectzangers:  
   Repetitie Kerst Hoogmis (einde 22.00 uur). 
 
Woensdag  16  november   
 
►►► 13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten 
     Actie “Redt het Sinterklaaslied….” 
   (einde 14.00 uur) 
 16.00 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (vanaf groep 4 – einde 17.00 uur) 
 
Donderdag  17  november 
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
Vrijdag  18 november   
 
   19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor  
     (einden 22.00 uur) 
   
Zaterdag  19 november  Hoogfeest van Christus Koning 
 
 19.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen  
   tijdens de viering de Missa Christus Rex van  
   Hendrik Andriessen. 
 
                     + 20.30 uur - CAECILIAFEEST / JAARFEEST bij  
   Partycentrum Vrienden aan de Voorstraat. 
   Een feest in een nieuw jasje.... Mis het niet... 
   (zie apart artikel in dit blad). 
 
 
Zondag  20  november  Hoogfeest van Christus Koning 
 
   09.30 uur - Viering met cantor. 



Oud Papier…..!!! 

U kunt ook nog steeds…..: 
 

 
** uw oud papier naar onze container aan de Monsterseweg brengen (van 
harte aanbevolen!); 
 
**Op zaterdagmiddag 5 november  wordt het oud papier  
weer opgehaald bij de flats en appartementen in Poeldijk die geen blauwe 
containers hebben. Extra handjes om hierbij te helpen zijn van harte 
welkom; 

 
** Voor de maandelijkse 
gemeentelijke acties op de 
woensdagavond (eerste 
woensdag van de maand) zou het 
fijn zijn wat EXTRA 
MENSKRACHT te kunnen 
noteren. Bij een grotere ploeg zijn 
niet elke maand dezelfde mensen 
aan de beurt Vrijwilligers… Biedt u 
aan ....  zangkoren@deosacrum.nl 

 
Een avondje lopen bespaart de kosten van de sportschool  
 

 

 

Contributie  
 
Dezer dagen wordt het tweede half jaar van de contributie geïncasseerd. 
Degenen die het koor nog niet machtigden voor incasso krijgen de 
acceptgirokaart aangereikt. 
Wij rekenen erop dat u zo spoedig mogelijk de contributie regelt. Het einde 
van het jaar laat steeds een behoorlijk uitgavenpatroon zien bij het koor. 
Graag willen we als vereniging iedereen die daar recht op heeft netjes en 
op tijd betalen. Hartelijk bedankt voor uw medewerking !!!! 
 

De penningmeester 

mailto:zangkoren@deosacrum.nl


Lieve zangcollega’s 

van het kamerkoor, 
 
 
Wat een heerlijke tijd hebben we achter de rug!  
Eerst 18 september, waar een aantal van onze leden samen 
met projectleden hebben deelgenomen aan het project “Hoor je mij”. 
Muziek van Löwenthal, Oomen en Huibers op teksten van Oosterhuis werd 
uitgevoerd in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in de Vesper-plus 
serie. Paul Valk was onze gastdirigent. Elk jaar weer een feestje eigenlijk, 
zowel voor de deelnemers als de luisteraars. In een uitstekende sfeer werd 
er geïnspireerd gemusiceerd. En dank aan de andere kamerkoorleden, 
voor het verplaatsen van de eigen repetitie naar de woensdag voor een 
keer.  
 
Na al dit moois gingen we verder met het concertprogramma voor de 
Masemude. Ook weer zo’n cadeautje. We hebben daar al een aantal keer 
een koffieconcert gegeven en het is elke keer weer leuk. Een mooie zaal, er 
is altijd genoeg belangstelling en er hangt een fijne sfeer. We hadden een 
leuk programma, met van alles wat. Wat opviel, is dat we erg gefocust 
waren om het goed te doen. Met als resultaat dat we echt muziek aan het 
maken waren met elkaar en dat kon je terug horen in de koorklank. 
Aangevuld met het fantastische pianospel van Patrick hadden we een 
prima ochtend. 
 
En dan nu….over het verleggen van je muzikale grenzen gesproken. Eind 
oktober voeren we in de Oude Kerk in Naaldwijk een Bachcantate uit, met 
orkest en solisten. Een hele uitdaging, op een gebied, waar Deo nog niet zo 
heel vaak iets van zich heeft laten horen. We zijn dan Kamerkoor Plus, 
omdat we een aantal projectleden kunnen verwelkomen hierbij. Hartelijk 
welkom allemaal en ook hier gaan we weer tegenaan! En we hopen 
natuurlijk dat er op 30 oktober om 10.00 ook Deo-leden komen luisteren in 
de Oude Kerk! 
Jullie zien, bij het Kamerkoor is genoeg te doen! 
 
Enne…wist u….. 

- Dat Annette erg goed appeltaart kan bakken; 

- Dat uw dirigent Steven er ook wat van kan; 

- Dat de kamerkoor repetities zo wel een aanslag zijn op de lijn van 

de leden; 

- Dat als we zo doorgaan, we een echt Kamerkoor-Plus worden; 



- Dat dat vast niet de bedoeling is; 

- Maar dat het wel erg gezellig is zo; 

- Dat de heren van het Kamerkoor hun mannetje wel staan met zijn 

vieren; 

- Dat klappen en zingen tegelijk echt wel moeilijk is.. du bing…du 

bang…du bong; 

- Dat je dan toch wel iets hebt aan zo’n theoriecursus van het 

kinderkoor; 

- Dat Steven de meest lastige inzing melodieën voor ons bedenkt; 

- Dat wij die uiteindelijk wel kunnen zingen; 

- Dat door elkaar staan echt helpt bij het zingen; 

- En ook bij het onderlinge contact van de koorleden; 

- Dat dat nu weer wel de bedoeling is van een hobby! 

Veel zangplezier de komende tijd! 
 

Groetjes  

Melisande 
NB. 
Ik geef de pen door aan....Anita! 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Heel DEO 
BAKT 



Hallo allemaal,  
 
 
 
Dit keer een kort, maar informatief stukje omdat we in de 
afgelopen maand eigenlijk alleen hebben gerepeteerd en 
geen andere activiteiten hebben gehad. 
 
Na ons laatste optreden bij Open Podium Westland zijn we van start 
gegaan met de repetities voor de Westland Passion 2017. 
Inmiddels hebben we al vier nieuwe popsongs ingestudeerd dus liggen we 
goed op schema. Het maakt ons erg nieuwsgierig naar hoe deze liedjes in 
het verhaal worden verwerkt. 
Zou je ook mee willen doen met dit super leuke project en ben je tussen de 
20 en 40 jaar? 
Kom dan een keertje met ons mee repeteren! We repeteren iedere 
donderdag van 20.00 uur – 22.00 uur in de pastorie in Poeldijk.  
De uitvoering van de Westland Passion zal zijn op 14 april 2017, Goede 
Vrijdag. 
 
Vanaf eind oktober starten we met de repetities voor Kerst. 
Een optreden voor de kerstperiode zijn we nog aan het plannen. 
Met een delegatie van het voormalig PJK zullen we zingen bij de 
Kerstjongeren viering op Kerstavond 24 december. 
Houd voor de meest recente informatie onze facebook in de gaten! 
 

Groetjes, 

Marlène 

 

  

 
 

 

 



Kinderkoor 
 

        
Vonden jullie het ook zo leuk, de Beestenboel in de kerk 
vanwege Dierendag!  
Tijdens de gebedsviering met als voorganger Diaken Dits 
en na afloop zongen we met het kinderkoor een aantal leuke dierenliedjes 
Met Melisande aan de piano wisten we zeker dat het allemaal goed zou 
komen. Enne.... hebben jullie Jennifer en Marius nog op de WOS televisie 
gezien...??? 
 
Er waren aardig wat vaders, moeders, opa’s en oma’s gekomen en er 
waren ook veel dieren en knuffels om te zegenen. Ze hebben allemaal naar 
onze leuke liedjes kunnen luisteren. 
Jazeker, degenen die niet kwamen luisteren hebben echt wat gemist. 
Maar niet getreurd, volgend jaar weer en....we zijn nog meer te beluisteren 
dit seizoen!!! 
 
Woensdag 5 oktober waren we in de Bibliotheek in ’s Gravenzande. Daar 
mochten we ons Dierenliederenrepertoire laten horen vanwege de opening 
van de Kinderboekenweek. Voor ons optreden mochten jullie ook meedoen 
aan de activiteiten. Er was keuze genoeg. Het was een erg leuke middag 
en jullie hebben super gezongen. Ik was zo trots als een pauw en wat 
kregen we veel complimenten. Ook daar speelde Melisande op de piano. 
Super bedankt Melisande! 
 
Wat is het trouwens gezellig bij ons op de woensdagmiddag tijdens de 
repetities. We oefenen heel hard en we hebben ook veel plezier (Soms 
teveel!). Jammer genoeg moeten we een paar kinderen missen maar 
gelukkig hebben we ook weer versterking gekregen. Als er elke week 
iemand bijkomt komen we vast snel aan de 20. 
Die hebben we zeker nodig want we gaan voor Kerstmis een musical leren. 
En dan is het fijn als we een grote groep kinderen hebben. Dus.... maak 
maar flink reclame. We gaan ook reclame maken in de Nieuwsbrief van de 
Scholen . Kinderen kunnen zich dan ook speciaal melden voor het Musical 
Project. Na de herfstvakantie gaan we beginnen. Er komt een apart 
repetitieschema maar dat horen jullie nog allemaal. Het gebeurt wel 
allemaal zoveel mogelijk op de woensdagmiddag. 
 
Met het kinderkoor gaan we ook weer meedoen aan de 
Sinterklaasmusical op zondag 27 november. Als je zin hebt mag je 
natuurlijk komen oefenen met juffrouw Ylette op de woensdagmiddag om 
13.30 uur. De kleine kinderen oefenen op 2,9,16 en 23 november. Onze 



repetities gaan uiteraard gewoon door want er is genoeg te doen. Een 
musical instuderen is niet niks. Ook zijn we nog bezig met het organiseren 
van een apart Sint optreden. 
 
Natuurlijk zingen we weer met het School-Kerst-Koor in de Gezinsviering 
op Kerstavond en gaan we een kerstoptreden verzorgen in De Terwebloem 
op de afdeling waar de moeder van Wouter, Ruben en Jolijn werkt! 
 
Als ik dit stukje schrijf hebben we nog één repetitie en dan is het 
herfstvakantie. Even een weekje vrij met het kinderkoor vrij. Even een 
beetje vakantie houden is wel lekker enne... misschien gaan jullie wel echt 
op vakantie.....Als dat zo is…heel veel plezier en hopelijk is het lekker weer. 
Ook de kinderen die thuis blijven wens ik veel plezier.  
 
De kinderkoorcommissie komt heel snel bij elkaar. We gaan de gemaakte 
plannen verder uitwerken en kijken wat we allemaal nog nodig hebben en 
hoeveel er geoefend moet worden. Aan het einde van de herfstvakantie 
krijgen jullie een mail hoe het allemaal gaat met de Kerstmusical. 
Hou de email dus in de gaten! 
 
Zo jongelui, voor nu ga ik ermee stoppen. 
Er is voldoende nieuws en er is genoeg om naar uit te kijken. 
Tot gauw, zal ik maar zeggen!  
 
 
 

Namens de kinderkoorcommissie 

Toos de Vreede 

 

 

 
 

 

 



Pupillen & 

Aspiranten… 

Red het 

Sinterklaaslied…. 
 
Nee, nee…. 
Niet alleen onze Pupillen en Aspiranten moeten het 
Sinterklaaslied redden, Evenals voorgaande jaren 
gaan we alle kinderen van de groepen 1, 2, 3 en 4 
oproepen om vooral naar het repetitielokaal in de 
Leuningjes te komen om daar het Sinterklaasrepertoire 
weer flink op te frissen en bij te spijkeren. 
 
Ook op de scholen zullen we nog aparte uitnodigingen 
ronddelen. 
De kinderen, en hun ouders, kunnen er dan niet meer omheen. 
Het leren van Sinterklaasliederen is heel erg belangrijk. 
We hopen van harte dat we een groot aantal kinderen kunnen 
verwelkomen. 
Op zondag 27 november gaan we onze geoefende liederen aan het grote 
publiek laten horen. Dit jaar opnieuw in de Aula van het ISW aan de 
Margrietlaan. Daar wordt een Sinterklaasmusical opgevoerd en wij gaan 
ervoor zorgen dat de Sinterklaasliederen door de hele school en door heel 
Poeldijk schallen.  
 

De Sint-oefen-bijeenkomsten zijn op 
woensdag 2, 9, 16, en 23 november 
om 13.30 uur in het repetitielokaal. 
Juffrouw Ylette gaat dan, hopelijk samen 
met heel veel kinderen, de aller leukste 
Sinterklaasliederen leren. 
 
 
 

Namens de Kinderkoorcommissie 

Toos de Vreede 



Koorfamilie en tenslotte…. 
 

 
Meldingen over het wel en wee van onze 
koorleden horen in deze rubriek in het 
Contactblad thuis en hoewel veel zaken wel in 
deze rubriek gemeld werden, worden 
bijvoorbeeld de aan en afmeldingen gemist. 
Reden om deze rubriek nieuw leven in te blazen 
en te pogen zo compleet mogelijk te zijn. 
Graag wil ik hierbij ook de hulp vragen aan 
eenieder die nieuwtjes de koorfamilie 

betreffende ter ore komen en die geschikt zijn voor deze rubriek. Geef het 
door, alstublieft! 
 
Onlangs vertelde Annie Ruimers haar koorlidmaatschap te gaan 
beëindigen. Helaas lukt het haar niet meer om naar de koorzolder te komen 
en ook het bijwonen dan de repetities vraagt teveel inspanning. Annie vanaf 
deze plaats willen we je bedanken voor al die jaren trouwe inzet. We gaan 
je zeker missen maar we blijven contact houden en zeggen: tot ziens.  
Net voor de zomervakantie kregen we van Aad Bol bericht dat hij zich 
afmeldt voor het Concertkoor. Aad blijft wel in het Bartholomeuskoor 
zingen. Van Caroline Dijkhoff  kregen we een afmelding voor de 
Vrouwenschola. Ook zij blijft bij het Bartholomeuskoor zingen.  
Monique van Lom kan vanwege de gezondheid nog niet deelnemen aan 
alle activiteiten die ze graag zou willen doen en zal voorlopig ook niet bij de 
Vrouwenschola meezingen. Bij het Bartholomeuskoor hoopt ze zoveel 
mogelijk present te zijn. 
Het Bartholomeuskoor mocht ook een nieuw lid verwelkomen. Lies Macco 
komt de gelederen bij de alten versterken. Heel hartelijk welkom Lies en ik 
moet zeggen, het is een vertrouwd beeld jou zo aan de overkant te zien. 
Veel zangplezier gewenst. 
 
Gelukkig mochten we Martien van Paasen weer welkom heten op de 
repetities na een periode van ziekte. Fijn Martien, dat je weer bij ons bent. 
Elly Peeters maakt nog altijd een zware tijd door. We leven met je mee Elly, 
voor zover dat binnen ons vermogen ligt. Sterkte gewenst. 
Heel knap dat je de afgelopen periode toch nog een aantal families tot 
troost wilde zijn door te zingen bij avondwake of uitvaart. 
 
Koos van Leeuwen heeft deze maand afscheid moeten nemen van zijn 
vrouw Riet. We wensen jou, Koos, vanaf deze plaats heel veel sterkte toe 



bij het verwerken van dit grote verlies. Ook voor je kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte gewenst.   
 
In deze koorfamilie even terugkijken op onze activiteiten na de 
zomervakantie. We kunnen al een aardig rijtje van activiteiten noteren: 
Popkoor Fine Tuning liet van zich horen bij het Open Podium in Naaldwijk. 
Het Bartholomeuskoor liet van zich horen bij de opening van Open 
Monumentendag. Kamerkoor Couleur Vocale verzorgde een optreden bij 
Masemude in Monster. Dit concert was er een in de serie Welzijn met 
Muziek, het project gesteund door Fonds Westland. Het kinderkoor zong 
vanwege Dierendag. 
 
De komende periode staat de uitvoering van het Requiem van Perosi te 
gebeuren in de Maria van Jessekerk in Delft. Ook dat gaat zeker weer de 
moeite waard worden.  
Verder gaan we ons richten op Kerstmis. De eerste repetities voor de 
nieuwe Mis van Hummel liggen inmiddels achter ons. Erg leuk om weer 
eens een heel nieuwe Mis te zingen tijdens de Hoogmis op Kerstmorgen. 
Uiteraard vragen de weekendvieringen onze noodzakelijke aandacht:, 
Andriessen, Palestrina, Lotti etc.  
 
Op ZATERDAG 19  november vieren 
we ons Caeciliafeest.  
We gedenken St. Caecilia, de 
patrones van de koorzang en huldigen 
onze jubilaris Aad Bol. 40 jaar 
zangplezier. Vanaf deze plaats: van 
harte proficiat met dit jubileum.  
 
Dit jaar het Caeciliafeest in een nieuw 
jasje.... Mis het dus niet.. 
 
Deze zaterdag, 19 november, vieren Jos en Ine Vranken hun Gouden 
Huwelijksfeest in familiekring. Van harte Proficiat! Een heel mooie dag 
gewenst en nog veel goede jaren erbij, samen met allen die jullie lief zijn! 
 
Beste mensen ... Voor nu bent u weer helemaal op de hoogte, volgens mij 
Veel zangplezier de komende weken gewenst! 
 
We zien elkaar! 

Hartelijke groet... 

Toos de Vreede 



 

Onze Jarigen 

 
 

Oktober 

 
13 - Wouter Bol 
13 - Sjef Noordermeer 
14 - Yeliz Kizilyel 
16 - Nic Veerkamp 
17 - Janny Dekker-van Zanten 
19 - Marcel Dekker 
21 - Leon Endhoven 
23 - Anita de Vreede 
24 - Toos de Vreede 

 
 
 
 
 
 
 

    November  
 

  1 - Rico Kuiper 
  2 - Bert Wensveen 
  5 – Cees Zuidgeest 
  5 – Xantia Hilgerson 
  6 - Tischa Smit 
13 – Koos van Leeuwen 
17 - Leo Persoon 
17 - Loet Rijgersberg 
19 - Annie Ruimers-Helleman 
20 - Leo van Bergenhenegouwen 
20 - Andrea van den Berg 
22  - Jan Willem de Vrijer 
23 - Henny van Ruyven-Huguenin 


